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- رابطه و پيش   تعيين ميزان  پژوهش حاضر       هدف

پيشرفت تحصيلي از طريق دلبستگي به مادر،          بيني
چنين ساير ابعاد آن يعني       پدر و همساالن و هم      

-اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و همساالن مي         

.استروش پژوهش حاضر از نوع همبستگي         .  باشد
100( نفر   200 اين تحقيق     نمونه مورد بررسي در    

آموزان سال اول   از دانش )   نفر پسر  100نفر دختر و    
اي گيري خوشه دبيرستان بودند كه براساس نمونه      

ابزار مورد استفاده در اين       .چند مرحله انتخاب شدند   
پرسشنامه دلبستگي،    پژوهش جهت سنجش         
  .بود) IPPA (دلبستگي به والدين و همساالن
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Abstract 
The present study examines the rela-
tionship and predictability of acade-
mic achievement through attachment 
and its dimensions such as trust, com-
munication, and alienation to parents 
and peers. 
Sample includes 200 individuals (100
male and 100 female) of first grade 
students of high school that have been 

chosen through cluster sampling met-
hod. 
The IPPA questionnaire used in order 
to measure the personality traits, Bes-
ides, the average score of final exams in 
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 مقدمه

هاي باشد كه عالوه بر تأثيرگذاري بر يكديگر بر جنبه          هاي گوناگون رواني مي   انسان داراي جنبه  
 بنابراين شناخت و دستيابي به كيفيت و كميت اين روابط همواره            ،گذاردمختلف زندگي نيز تأثير مي    

طور كلي تحصيل بخشي     تعليم و تربيت و به     در عصر حاضر  .  شناسان قرار داشته است   مورد توجه روان  
نقش مهمي را     نيزعالوه كيفيت و كميت اين تحصيل       دهد، به مهمي از زندگي هر فرد را تشكيل مي        

صورت گسترده  شناسان به بر اين اساس نزديك به يك قرن است كه روان          .  كنددر آينده فرد ايفا مي    
 و  1افرادي همانند بينه  .  باشنديشرفت تحصيلي مي  كننده پ بينيدر تالش براي شناسايي عوامل پيش      

به اين مهم   ...   و 2000،  5؛ الشات و هامكر   1940،  4؛ هريس 1920،  3، ثرندايك 1905 در سال    2سيمون
 شناسانهاي تخصصي و روان   در جوامع مختلف نيز گروه    ).  2003نقل از پرموزيك و فورنهام،      به(اند  پرداخته
بري، النس(اند  تحصيل و شناسايي عوامل مؤثر بر آن تأكيد كرده           بررسي جوانب مختلف      بههمواره  

 هايها، بلكه جامعه نيز هزينههاي آن آموزان و خانواده   نه تنها دانش   زيرا).  2004استيل، لولند، گيبسون،    
كند، بنابراين دست يافتن    آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي صرف مي      زيادي را جهت تحصيل دانش    

آموزان در سال سوم     معدل دروس نهايي دانش    
عنوان مالك سنجش پيشرفت تحصيلي      راهنمايي به 

دهنده هاي پژوهش نشان   يافته  .در نظر گرفته شد    
مادر، پدر و همساالن، با      دار دلبستگي   رابطه معني 

r=342/0 و   r  ،352/0  =r=378/0ضريب همبستگي   
شان داد   نتيجه نهايي تحقيق ن    .پيشرفت تحصيلي بود  با  

كنندگي بينيكه دلبستگي به مادر بيشترين قدرت پيش        
بر اين اساس دلبستگي به       .  پيشرفت تحصيلي را دارد     

از تغييرات پيشرفت    %  3/14  بينيمادر توانايي پيش   
هايمقياساز طرف ديگر از ميان خرده      .  تحصيلي را دارد  
اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و           (دلبستگي  
از %  5/15بيني  عتماد به مادر با پيش      ، ا )همساالن

بينيبيشترين توانايي پيش  تغييرات پيشرفت تحصيلي    
 . پيشرفت تحصيلي را دارد

دلبستگي به والدين  پيشرفت تحصيلي،    :هاكليدواژه
 و همساالن 

 

 
 
 

the third grade of guidance school was 
set as a criterion to measure academic 
achievement. 
Results show a significant relationshi-
p between attachment to mother 
(r=0.378), father (r=0.352) and peer 
(r=0.342) and the academic achi-
evement. It was found that mother 
attachment has the most power to 
predict academic achievement and 
explained 14.3% of academic achiev-
ement variance. Among other attach-
ment subscales mother trust has the 
most power to predict the academic 
achievement, explaining 15.5% of ac-
ademic achievement vari-ance.  
 
Keywords: academic achievement, p-
arent attachment, peer attachment.  
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 تواندمي)  با شناسايي و كنترل عوامل تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي         ( در زمينه تحصيل     به نتايج مثبت  
د كه، هر فرد جهت     ندهها نشان مي  بررسي.  آموزان و جامعه گردد   منجر به پيشرفت همه جانبه دانش     

، از نظر فرهنگي   (هاي گوناگون و افراد مختلف        ورود به اجتماع و در نتيجه رويارويي با موقعيت            
توان  فردي را مي    هاي اين ابزار  ،اي از ابزار مجهز شده است       به پاره ...)  تصادي، طبقه اجتماعي و    اق

توانند فرد را در مقابله با رويدادهاي زندگي ياري رسانند                ساختارهاي رواني او دانست كه مي        
وامل طور متقابل تحت تأثير ع      اين ساختارهاي رواني به     ).  2005كِمِلمير، دنيلسون و باستين،       (

مختلفي همانند خانواده، اجتماع، گروه همساالن و غيره قرار دارد و از سويي آنان را تحت تأثير قرار                    
هاي به همين دليل محققان همواره به تأثيرات اين مؤلفه           ).  2007باري، الكي و ارهك،      (دهد  مي

توان به تأثير اين    ان مي اند كه از اين مي    هاي گوناگون زندگي افراد توجه بسياري كرده      رواني بر جنبه  
ويلسون، روهلز، سيمپسون و تران،      (اشاره كرد   ...  ها بر عملكرد شغلي، تحصيلي، اجتماعي و        مؤلفه
شناسان قرار گرفته   در اين ميان پيشرفت تحصيلي بيشتر از ساير متغيرها مورد توجه روان               ).2007
 در نهايت يك كشور را در مسير           تواند يك فرد، خانواده و      چه مي آنرسد   زيرا به نظر مي      .است

سالمت رواني مناسبي   داراي  مندي از افرادي است كه نه تنها         پيشرفت، بيش از همه ياري دهد بهره      
 بلكه در سيستم آموزشي؛ چه در آموزش و پرورش و چه در سطح دانشگاه تحصيالت خود را                   هستند

تواند همانند يك ابزار     آموزان مي شهاي رواني دان   آگاهي از جنبه    .اندبا موفقيت پشت سر گذاشته     
آموز در شرايطي خاص     براي نمونه فهميدن اين نكته كه دانش         .كمك آموزشي قدرتمند عمل كند     

هاي چنين روش تواند منجر به افزايش تأثيرگذاري ابزارهاي آموزشي و هم          كند مي چگونه رفتار مي  
چادوري، محمد و   (آموزان گردد   دانشآموزشي معلم و سيستم آموزش و پرورش و در نهايت پيشرفت            

آموزان در طول تحصيل و در نهايت        با توجه به نكات ذكر شده پيشرفت مناسب دانش          ).2006امين،  
شود بلكه از   دستيابي به سطوح باالي تحصيلي نه تنها باعث تأمين منافع براي فرد و خانواده وي مي                

 .ايد زيادي را براي يك كشور به همراه داشته باشد         تواند فو نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  نيز مي       
چنين تعيين ميزان   آموزان و هم  رسد بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر تحصيل دانش      رو به نظر مي   از اين 

آموزان از اهميت بااليي برخوردار      اهميت اين عوامل در پيشرفت و يا عدم پيشرفت تحصيلي دانش             
آموزان مهيا   مناسبي از آينده فردي، خانوادگي و اجتماعي دانش         باشد و در نهايت بتواند پيش آگهي       

 .كند
صورت الگوهاي تفكر، احساس و رفتارهاي شخصي در رابطه نزديك با مراقب،             توان به دلبستگي را مي  

). 2007بوتوناري، رابرت، كلي، كاشدان و سيدسال،         (شريك عاطفي و ديگر افراد صميمي تعريف كرد            
 اين جايگاه ممكن    ،داندآموز مي شرفت تحصيلي را تجلي جايگاه تحصيلي يك دانش       پي)  1967( 6لوين

اي از دروس در يك گروه يا در تمامي دروس             اي براي يك درس يا معدل مجموعه        است به نمره  
 ).1378نقل از ذكايي، به(اطالق گردد 
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هاي كودك در   گيـري دلبـستگي در كودك، نقش خانواده و چگونگي تأمين نياز           در زميـنه شـكل    
، صورت  7 توسط راتشتاين  2002در تحقيقي كه در سال      . كنددوران كودكـي نقـش مهمـي را ايفا مي         

شود تا كودكان دهند منجر ميهايي كه والدين بر رفتار كودكان انجام ميگـرفت مـشخص شد كنترل     
 نشان دهند   هاي درسي و شغلي را از خود      سـطوح باالتري از انضباط فردي، پختگي، هويت و موفقيت         

) گيردمي كه توسط خانواده صورت   (مين ديگر نيازها در دوران كودكي       أها و ت  رشـد سائق  ). 2004 شـارپ، (
) 2003( و همكاران    8آنوال) . 2004شارپ،  (كند   از طريق پيشرفت تحصيلي خود را نمايان مي        ًمعموال
شان موفقيت  تحصيلي فرزندان دريافتند كه عقايد والدين پيرامون موفقيت       ) 2004(نقـل از شارپ،     بـه 

بنابراين اگر والدين   . دهددهد و او را به سمت بهترين بودن سوق مي         كـودك را تحـت تأثيـر قـرار مي         
شان به سمت موفقيت تحصيلي حركت خواهند كرد كودكان بيشتر          عقـيده داشـته باشند كه كودكان      

نتايج ). 2004نقل از شارپ،    به؛  2003آنوال و همكاران،    (بـر موفقـيت تحـصيلي متمركز  خواهند شد           
صورت غيرمستقيم بر پيشرفت تحصيلي تأثيرگذار    يـك تحقيق نشان داد كه دلبستگي به همساالن به         

دهد كـه دلبـستگي بـه والدين تأثيرگذاري بيشتري را بر پيشرفت تحصيلي نشان مي     اسـت، در حالـي    
تواند ين دلبستگي به والدين ميكنند كه سطوح پاي عنوان مي ) 2002(توبمن و فاس    ). 2002چـانج،   (

 روابط ضعيف ميان كودك و      ؛آموزان گردد منجـر بـه افـزايش خطـر ضعف عملكرد تحصيلي در دانش            
 تواندچنين عدم تشويق وي از سوي والدين مي       آموز و هم  والـدين و ناامـيد بودن از وضعيت درسي دانش         
 .منجر به افزايش خطر ضعف تحصيلي گردد

 

 روش

 . اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي استروش تحقيق در 
 

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان سال اول دبيرستان شهرستان دزفول كه در سال           جامعه آماري اين پژوهش، كليه دانش      
آموز  نفر دانش  5890اين تعداد شامل  .  گيرد، را در برمي   مشغول به تحصيل بودند     85-86تحصيلي  

 5از اين ميان     .   مدرسه دخترانه مشغول به تحصيل بودند         21رانه و     مدرسه پس   23بود كه در     
 دبيرستان دخترانه انتخاب شدند و در ادامه از هر كدام از مدارس ياد شده، يك                5دبيرستان پسرانه و    

 نفر  255در نهايت   .  آموز بود انتخاب شد    دانش 25صورت ميانگين شامل    كالس اول دبيرستان كه به    
 انتخاب شدند و از اين       اياي چندمرحله خوشهگيري  از طريق روش نمونه   )  ردخت125 و    پسر 130(

هاي آماري انتخاب و مورد بررسي قرار       جهت انجام تحليل  )  بدون عيب و نقص   ( پرسشنامه   200ميان  
 . گرفت
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 ابزار پژوهش

اين پرسشنامه كه ابتدا توسط       :  IPPA(9(پرسشنامه دلبستگي به والدين و همساالن         
 در بخش اول ميزان دلبستگي ايمن        .طراحي شد داراي دو بخش بود     )  1978( گرينبرگ   آرمسدن و 

 28اين آزمون داراي    .  شدبه والدين و در بخش دوم ميزان دلبستگي ايمن به همساالن سنجيده مي             
بعدها اين مؤلفان با تفكيك دلبستگي والدين       .   سؤال در بخش دوم بود     25سؤال در بخش نخست و      

 سؤال  25هر  ( سؤال   75اي را تهيه نمودند كه داراي       بستگي به پدر و مادر پرسشنامه     به دو قسمت دل   
در هر دو ويرايش از اين پرسشنامه، احساس        .  بود  )از آن مربوط به دلبستگي به پدر، مادر و همساالن         

ميزان جستجو و استفاده    (و جستجوي مجاورت    )  كيفيت عاطفي نسبت به والدين و همساالن      (امنيت  
پرسشنامه مورد استفاده در اين     .  شودسنجيده مي )  زانان از والدين و دوستان در شرايط تنيدگي       نوجوا

دهد و  پژوهش سه نوع دلبستگي يعني دلبستگي به مادر، پدر و همساالن را مورد سنجش قرار مي                  
ي چگونگ(ارتباط  )  ميزان اعتماد متقابل نوجوان و چهره دلبستگي       (چنين سه زير مقياس اعتماد       هم

ميزان خشم و عصبانيت نوجوانان از والدين و           (و بيگانگي    )  ارتباط نوجوان با والدين و همساالن       
سؤاالت اين آزمون   .  كندهاي مادر، پدر و همساالن مشخص مي      را در هر كدام از دلبستگي     )  همساالن

 با مقياس   )تگاه درس از تقريباً هميشه درست تا تقريباً هيچ       ( درجه ليكرتي    5با استفاده از مقياس      
 ). 1382 مظاهري،(شود اي پاسخ داده ميفاصله

اين آزمون توسط آرمسدن و گرينبرگ در روش آزمون مجدد در             )  آلفاي كرونباخ ( اعتبار دروني 
 عبارت بود   ، ساله انجام شد   18  -20هاي   نفري از آزمودني   27فاصله سه هفته كه بر روي يك نمونه          

آرمسدن و    (92/0 و دلبستگي به همساالن        89/0گي به پدر     ، دلبست 87/0دلبستگي به مادر     :  از
انجام داد ميزان ضرايب آلفاي كرونباخ       )  1383(در پژوهشي كه نصرتي      ).  گرينبرگ، منتشر نشده  

 .92/0 و دلبستگي به همساالن 83/0، دلبستگي به پدر 82/0دلبستگي به مادر : عبارت بودند از
بوط به اين آزمون در پژوهش حاضر با بررسي يك نمونه            مر)  ضريب آلفاي كرونباخ  (اعتبار دروني   

 .87/0 و دلبستگي به همساالن 88/0، دلبستگي به پدر 88/0دلبستگي به مادر :  نفره عبارت بود از30
 

 هايافته
 

 نتايج ضريب همبستگي ميان دلبستگي و پيشرفت تحصيلي: 1جدول 

دلبستگي به 

 همساالن

دلبستگي به 

 پدر

دلبستگي به 

 مادر

 بينمتغير پيش

 متغير مالك

342/0 352/0 
 پيشرفت تحصيلي 378/0*

                                    *P< 01/0  
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دهد دلبستگي به مادر، پدر و همساالن با پيشرفت               نشان مي   1طور كه نتايج جدول       همان
ها به  ستگي آن  رابطه مستقيم و معناداري دارد و ميزان همب         p  >01/0تحصيلي در سطح معناداري     

يعني هرچه افراد دلبستگي بيشتري به       .  باشد مي r=342/0 و   r  ،352/0  =r=378/0ترتيب برابر با     
عبارت ديگر  به.  مادر، پدر و همساالن خود داشته باشند پيشرفت تحصيلي بيشتري را خواهند داشت             

 .سب خواهند كردهر ميزان ايمن بودن دلبستگي افراد بيشتر باشد پيشرفت تحصيلي بيشتري را ك
 

 نتايج تحليل رگرسيون گام به گام پيشرفت: 2جدول 

 تحصيلي از طريق دلبستگي

t β R
2

 R 
سطح 

 معناداري
F 

 شاخص

 متغير

 گام

 1 دلبستگي به مادر 005/33 01/0 378/0 143/0 378/0 745/5

957/3 283/0 

077/3 220/0 
182/0 427/0 01/0 941/21 

 دلبستگي به مادر

 بستگي به همساالندل
2 

 
 

دهد كه از سه متغير دلبستگي به مادر،          نشان مي  2گام در جدول    بهنتايج تحليل رگرسيون گام   
بيني پيشرفت تحصيلي ايفا    تري در پيش  پدر و همساالن، دلبستگي به مادر و همساالن نقش مهم            

از تغييرات  %  3/14 گام اول دلبستگي به مادر         در مدل يا   4هاي جدول   كنند و با توجه به داده      مي
 اين  p  >01/0 در سطح معناداري      F=005/33كند و   بيني مي پيشرفت تحصيلي را تبيين و پيش       

در گام دوم نيز دلبستگي به همساالن به مدل اضافه شده و به                 .  كنديد مي أيبيني را ت  عمل پيش 
كنند و  بيني مي  پيشرفت تحصيلي را پيش     از تغييرات %  2/18همراه دلبستگي به مادر، در مجموع        

توان نتيجه گرفت     از نظر آماري معنادار است لذا مي        p  >01/0 در سطح معناداري     F=241/21چون  
توان گفت كه از ميان سه نوع          در نهايت مي   .  باشديد مي أيدار و مورد ت    بيني معني كه اين پيش   
تري براي پيشرفت    كننده مناسب بيني پيش  دلبستگي به مادر    ،)مادر، پدر، و همساالن    (دلبستگي  
 . باشدتحصيلي مي

 

 ضريب همبستگي اعتماد، رابطه و بيگانگي با والدين و: 3جدول 

 همساالن و پيشرفت تحصيلي

بيگانگي 

با 

 همساالن

بيگانگي 

 با پدر

بيگانگي با 

 مادر

 

رابطه با 

 همساالن

رابطه با 

 پدر

رابطه با 

 مادر

اعتماد به 

 همساالن

 اعتماد

 به پدر

اعتماد به 

 مادر

 متغير پيشين

 متغير مالك

*246/0- *292/0- *298/0- *264/0 *238/0 *266/0 *284/0 *342/0 10*394/0 
ضريب 
 همبستگي

پيشرفت 
 تحصيلي
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شود متغيرهاي اعتماد و رابطه با والدين و همساالن              مشاهده مي   3طور كه در جدول       همان
به .  باشند با پيشرفت تحصيلي دارا مي     p  >01/0 سطح اطمينان    داري را در  همبستگي مثبت و معني   

تواند منجر به   اين معني كه هرچه ميزان اعتماد به مادر، پدر و همساالن بيشتر باشد، اين امر مي                   
 بيشترين ضريب همبستگي    r=394/0در اين ميان اعتماد به مادر با        .  افزايش پيشرفت تحصيلي گردد   

 بيگانگي با والدين و همساالن به شكل منفي با پيشرفت تحصيلي در ارتباط               از طرفي .  باشدرا دارا مي  
تري از پيشرفت   آموزان داراي نمره باال در مؤلفه بيگانگي سطوح پايين         به اين معني كه دانش     .  است

شود بيگانگي با مادر بيشترين رابطه       طور كه مشاهده مي   دهند و همان  تحصيلي را از خود نشان مي      
 .  باشد پيشرفت تحصيلي دارا ميمنفي را با

 

 نتايج تحليل رگرسيون پيشرفت تحصيلي از روي اعتماد،: 4جدول 

 رابطه و بيگانگي با والدين و همساالن

t β R
2

 R 
 سطح 

 داريمعني
F گام شاخص متغير 

 1 اعتماد به مادر 295/36 01/0 394/0 155/0 394/0 025/6

281/5 350/0 

709/2 180/0 
185/0 430/0 01/0 399/22 

 اعتماد به مادر و

 رابطه با همساالن
2 

 
 %5/15بيني شده و     در گام اول متغير اعتماد به مادر وارد معادله پيش          4هاي جدول   با توجه به داده   

 p  >01/0 در سطح معناداري      F  =295/36كند و مقدار    از تغييرات پيشرفت تحصيلي را تبيين مي       
در گام دوم نيز اعتماد به مادر و رابطه با همساالن وارد معادله              .  كندبيني را تأييد مي   اين قدرت پيش  

 در  F=399/22د و   نكنبيني مي از تغييرات پيشرفت تحصيلي را پيش      %  5/18اند و در مجموع      شده
شود اهده مي بنابراين مش .  دهدبيني را مورد تأييد قرار مي      اين قدرت پيش   >01/0Pسطح معناداري   

كه از ميان متغيرهاي اعتماد، ارتباط و بيگانگي به پدر، مادر و همساالن، اعتماد به مادر و رابطه با                       
 . بيني پيشرفت تحصيلي را دارندهمساالن به شكل معناداري توانايي پيش

 

 بحث

پدر و  دهد كه هر سه متغير دلبستگي به مادر،          تجزيه و تحليل نتايج حاصل از پژوهش نشان مي         
داري هاي اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و همساالن به شكل معني            چنين زيرمقياس همساالن و هم  

خصوص مادر از بيشترين     والدين و به   بهدر اين ميان دلبستگي     .  دن پيشرفت تحصيلي همبستگي دار    با
به بستگي بيشتري   آموزاني كه دل  بر اين اساس دانش   .  همبستگي با پيشرفت تحصيلي برخوردار بود      

تحقيقات اخير نيز بر اين نكته تأكيد       .  دهندمادر دارند پيشرفت تحصيلي باالتري را از خود نشان مي          
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كننده رشد  بينيتواند پيش كند كه حمايت مثبت والدين و دلبستگي ايمن كودك به والدين، مي             مي
، 13؛ الرنت 1987،  12؛ هوفمن 1996 و همكاران،    11بل(دائمي تحصيلي در اوايل و اواخر نوجواني باشد          

نشان داد كه بسياري از مشكالت يادگيري در        )  2005(ويتار  ).  2002نقل از توبمن و فاس،      ؛ به 2001
 دهيچگونگي رفتار والدين، چگونگي پاسخ     (كننده مشكالت قبل از مدرسه       بينيتوانند پيش مدرسه مي 

دهد كه رفتارهاي   نشان مي )  2003(، و ميجن،     دكوي نتايج تحقيق اِدي، بروين،    .  باشند...)  ها و آن
جاناتان و  .  تواند نقش مثبتي بر پيشرفت تحصيلي كودك داشته باشد         والدين در ارتباط با كودك مي     

تواند منجر به ارتباط مثبت با اشخاص،         كنند كه دلبستگي ايمن مي     نيز عنوان مي  )  2004(والتر  
مطالب فوق تأييدي بر تأثير      .  آموزان گردد  دانش چنين منجر به موفقيت تحصيلي در      اجتماع و هم  

ها و  بيني پيشرفت خانواده و روابط موجود در آن مخصوصاً دلبستگي شكل گرفته در كودك بر پيش               
توان نتيجه گرفت كه خانواده نقش پررنگي را در             بنابراين مي  .باشدهاي آينده كودك مي    شكست

پذيري پيشرفت تحصيلي از    بينير زمينه چگونگي پيش   د.  كندآموزان ايفا مي  پيشرفت تحصيلي دانش  
) به مادر، پدر و همساالن    (دهنده اين امر بود كه انواع دلبستگي         ها نشان طريق دلبستگي نيز بررسي   

صورت )  2005(در تحقيقي كه توسط كارني       .  باشندبيني پيشرفت تحصيلي را دارا مي      توانايي پيش 
% 7با حدود    (بيني پيشرفت تحصيلي     قادر به پيش   گرفت نيز مشخص شد كه دلبستگي ايمن            

دهد كه از ميان سه متغير دلبستگي        در اين زمينه نتيجه تحقيق حاضر نشان مي         .باشدمي)  واريانس
بيني در زمينه پيشرفت     بيشترين قدرت پيش  داراي   دلبستگي به مادر       ،به مادر، پدر و همساالن      

رسد كه قدرت بيشتر     به نظر مي   :  ن چنين گفت   توان اي در تبيين اين نتيجه مي      .  استتحصيلي  
آموزان به دليل اهميت بيشتر اين رابطه         بيني پيشرفت تحصيلي دانش    دلبستگي به مادر در پيش     

اند رابطه با   پردازان عنوان كرده  طور كه بسياري از نظريه    همان.  در دوران كودكي باشد   )  مادر و فرزند  (
نيز كند و در دوران كودكي      اي است كه كودك آن را تجربه مي        جا كه معموالً اولين رابطه    مادر از آن  

بر اين اساس وقتي    .  باشد، از اهميت بااليي برخوردار است     كننده نيازهاي كودك مي   مادر اولين تأمين  
ساله مضطرب امكان انتخاب كردن بين مادر و پدر براي تسلي بخشيدن و ايمني داده                به نوزادان يك  

با توجه به نتايج     )  1383نقل از برك،     ؛ به 1977،  14لمب(دهند  را ترجيح مي  شود، عموماً مادر     مي
در دوران  )  دلبستگي شكل گرفته  (توان گفت كه كيفيت اوليه رابطه مادر و كودك            بدست آمده مي  

اران ـادي و همك  .  باشدكودكي و نوجواني از اهميت بااليي در دوران تحصيلي فرد نيز برخوردار مي             
اي را در چگونگي رابطه ميان        كنند كه شرايط فرهنگي و خانوادگي نقش عمده         بيان مي )  2003(

هاي متفاوتي خود را درگير      در جوامع مختلف مادران و پدران به شكل        .كندوالدين و فرزندان ايفا مي    
 بر اين اساس در جامعه ما معموالً مادران توجه و اهميت               ،دنكنمسائل تحصيلي فرزندان خود مي     

دهند و بسيار بيشتر از پدران نگران          نسبت به امور تحصيلي فرزندان از خود نشان مي            بيشتري را 
رسد كه دلبستگي به     بنابراين طبيعي به نظر مي     .باشندمسائل و مشكالت تحصيلي فرزندان خود مي      
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طور كه  همان.  بيني پيشرفت تحصيلي فرزندان ايفا كند     تري را در پيش   مادران نقش بيشتر و پررنگ    
به شكل  )  تريالبته در سطح پايين   (ره شد دلبستگي به همساالن نيز همانند دلبستگي به مادر             اشا

رسد در مرحله نوجواني     به نظر مي   .باشدبيني پيشرفت تحصيلي را دارا مي      داري توانايي پيش  معني
) 1999(شوند در اين زمينه زيفمن      هاي دلبستگي به معناي واقعي كلمه محسوب مي       همساالن چهره 

عنوان كند در سنين نوجواني، كودكان از والدين به          بيان مي )  2006(نقل از شيور و همكاران        به
 .هنددهاي همساالن نشان مي   الگوهاي اوليه دلبستگي دور شده و اعتماد بيشتري به عقايد و حمايت            

ه در دوره   كنند ك بيان مي )  2006(نقل از شيور و همكاران       به)  1996(چنين الرسن و همكاران      هم
چنين همساالن   جنس و هم    نوجواني مقدار زماني كه نوجوانان صرف بودن با همساالن هم                  

يابد، اين تغييرات سر آغاز تغيير الگوهاي اوليه دلبستگي، از            كنند افزايش مي  غيرهمجنس خود مي  
ز شود كه در پژوهش حاضر ني        همسو با نتايج فوق ديده مي        .  باشدوالدين به سوي همساالن مي      

 تحصيلي را    دلبستگي به همساالن قدرت باالتري نسبت به دلبستگي به پدر در زمينه پيشرفت                   
داراست و شايد در صورت بررسي رابطه دلبستگي و پيشرفت تحصيلي در سنين باالتر، شاهد افزايش                 

  .بيني پيشرفت تحصيلي باشيمنقش دلبستگي به همساالن در پيش
 دهندههاي اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و همساالن نيز نشان          ياسمقنتايج تحقيق پيرامون خرده   

در اين ميان اعتماد به مادر از بيشترين         .  باشد سه متغير با پيشرفت تحصيلي مي       دار اين رابطه معني 
 . باشدهمبستگي با پيشرفت تحصيلي برخوردار مي

هاي مقياس از طريق خرده     پذيري پيشرفت تحصيلي   بينيچنين در زمينه چگونگي پيش       هم
اعتماد، ارتباط و بيگانگي با والدين و همساالن، نتايج پژوهش نشان داد كه اعتماد به مادر از                          

اين نتايج مؤيد اهميت و       .  كنندگي پيشرفت تحصيلي برخوردار است      بينيبيشترين قدرت پيش   
آموزان ت تحصيلي دانش  هاي مربوط به آن در پيشرف       تأثيرگذاري دلبستگي به مادر و ساير مؤلفه        

كند كه مادران حساسيت بيشتري نسبت به        عنوان مي )  1383(نقل از برك    به)  1987( لمب،   .است
كنند، با  هاي اجتماعي بيشتري براي او فراهم مي         دهند، محرك نيازهاي فرزندان خود نشان مي      

. دهند نشان مي  كنند و محبت بيشتري نسبت به او        تر هستند، با او بازي مي      كودك خود صميمي  
كنند و  مادران در مقايسه با پدران معموالً وقت بيشتري را صرف مراقبت جسماني و ابراز محبت مي                 

اين نتايج تبييني در جهت اهميت دلبستگي به مادر و تأثير آن             .  پردازندبه حرف زدن با نوزادان مي     
 .باشدهاي مختلف زندگي فرد و از جمله پيشرفت تحصيلي ميدر جنبه

آموزان را تحت   توانند كيفيت تحصيل دانش    در حال حاضر عوامل بسياري وجود دارند كه مي           
شان بتوانند به   ها تمايل دارند كه فرزندان     توان گفت تمامي خانواده     از سويي مي    .تأثير قرار دهند  

دانشگاه، بهترين شكل دوران تحصيليِ خود را پشت سر بگذارند تا در نهايت بتوانند عالوه بر ورود به                   
ها را از نقش مهم خود در       رسد بايد خانواده  زندگي آينده خود را نيز تأمين كنند، بنابراين به نظر مي           
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كه از هر منبع و سازماني انتظار كمك و           شان آگاه ساخت تا قبل از اين       پيشرفت تحصيلي فرزندان  
شان در قبال   ود به وظايف  شان را داشته باشند، ابتدا خ      تأمين شرايط تحصيلي مناسب براي فرزندان      

 . شان عمل كنندفرزندان
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